Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 12. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 24.08.2020 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Pronájem pozemku

Ing. Ivana Jankovská (KT)

4. Zřízení věcného břemene - Chotěnice

Josef Kozel (ST)

5. Prodej chráničky v ulici Jarkovského

Josef Kozel (ST)

6. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Přesun financí v rozpočtu na rok 2020 - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jonášova
726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb - tiskárna pro
sekretariát MěÚ

Josef Kozel (ST)

9. Likvidace majetku - ztráty a nálezy

Josef Kozel (ST)

10. Žádost o povolení pořádání závodů spřežení

Josef Kozel (ST)

11. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2020 ve struktuře schválené Josef Kozel (ST)
zastupitelstvem
12. Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.6.2020

Ing. Ivana Jankovská (KT)

13. Zpráva o povodni V Heřmanově Městci

Josef Kozel (ST)

14. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání dne 3.8.2020, ten byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Omluvil p. Bareše s tím, že by se měl dostavit v průběhu
jednání. Následně předložil návrh programu jednání, který byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 3.8. do 24.8.2020. Všechna usnesení
byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2020/218
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 3.8. do 24.8.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Pronájem pozemku
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost pana Spilky, zástupce společnosti J.H.S.D. s.r.o. Rozhovice o pronájem pozemku v
lokalitě Bažantnice na období měsíce srpna. Následně doplnil, jaké atrakce chce umístit (centrifuga, 2krát autodrom,
helikoptéry, loď, horská dráha, kamikadze, muvit, kuličky, 3krát herny s plyšáky, houpačky, dětský kolotoč, dětský
vláček, koníčkový kolotoč, vysouvací řetězový kolotoč, dům hrůzy, cirkus) a občerstvení. Využít by chtěl celou plochu
fotbalového hřiště v Bažantnici, popř. prostor za fotbalovým hřištěm, kde v minulých letech stály stánky. Pan starosta
doplnil, že podobná žádost byla podána i na Národní hřebčín Kladruby.
Usnesení č.: R/2020/219
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
pronájem pozemku společnosti J.H.S.D. s.r.o. Rozhovice za účelem postavení pouťových atrakcí
II. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 25.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2020352_SOBS VB_1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec na
uložení kabelového vedení NN v délce 70,5 m do městských pozemků parcelní číslo 576/1 a 572/1 v k.ú. Heřmanův
Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/220
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2020352_SOBS VB_1 a mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020352_SOBS VB_1 společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
5.

Prodej chráničky v ulici Jarkovského
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že v roce 2019 město Heřmanův Městec provedlo rekonstrukci povrchu v ulici Jarkovského. V
rámci této akce, byla v prostoru před Základní uměleckou školou položena chránička, pro budoucí uložení kabelového
vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to v rámci její akce na přeložku nadzemního vedení v této lokalitě. Nyní
společnost ČEZ Distribuce, a.s., žádá o odkup této chráničky, za cenu jejího uložení. Cena chráničky byla vyčíslena na
23.921,70,- Kč včetně DPH.
Usnesení č.: R/2020/221
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
smlouvu o prodeji chráničky v ulici Jarkovského v Heřmanově Městci do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru prodeje chráničky v ulici Jarkovského v Heřmanově Městci do vlastnictví ČEZ Distribuce,
a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 04.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o přijetí věcného daru domovem pro seniory. Jedná se o toaletní židli v hodnotě
500 Kč od pana Jindřicha Netolického.
Usnesení č.: R/2020/222
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru v hodnotě 500 Kč od pana Jindřicha Netolického, bytem Bylany
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, Mgr. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Přesun financí v rozpočtu na rok 2020 - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jonášova, paní Hany Vaňkové o přesun finančních prostředků v
rozpočtu na rok 2020. Jedná se o přesun částky 39 264 Kč z položky odpisy na položku pořízení DDHM (vybavení tříd
mateřské školy). Vnitřní kontrolou v MŠ bylo zjištěno, že částka na odpisy byla pro rok 2020 nadhodnocena, a proto
paní ředitelka navrhuje investovat výše uvedené prostředky do vybavení MŠ.
Usnesení č.: R/2020/223
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přesun částky 39 264 Kč z položky odpisy na položku pořízení DDHM (vybavení tříd mateřské školy).
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, paní Haně Vaňkové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb - tiskárna pro sekretariát MěÚ
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta tento bod stáhl z programu jednání, bude doplněn o finanční analýzu nákladů v případě přímé koupě.

9.

Likvidace majetku - ztráty a nálezy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města soupisy majetku, který přešel do vlastnictví Města Heřmanův Městec ze ztrát a
nálezů, protože se nepřihlásil žádný vlastník. Vzhledem ke špatnému stavu, nepatrné hodnotě a nepotřebnosti pro
město byl tento majetek navržen k likvidaci.
Usnesení č.: R/2020/224
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh na likvidaci majetku dle příloh
II. u k l á d á
zajistit fyzickou likvidaci majetku dle příloh
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Žádost o povolení pořádání závodů spřežení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Národní hřebčín Kladruby nad Labem požádal o povolení pořádat závody spřežení dne 5.9.2020 od 10 do 17 hodin v
Bažantnici v Heřmanově Městci. V minulých letech pořádal v tomto termínu v Bažantnici národní hřebčín závody
spřežení s názvem "Memoriál Jiřího Škodného". Tentokrát jde pouze o zkrácenou - jednodenní akci. Podmínky pro
konání svodu zvířat od Krajské veterinární správy budou městu dodány nejpozději den před pořádáním akce, jelikož v
této chvíli ještě nejsou KVS stanoveny. Pořadatel je povinen město informovat.
Usnesení č.: R/2020/225
Rada města Heřmanův Městec
I. u d ě l u j e
souhlas Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s pořádáním závodů spřežení v Bažantnici v Heřmanově Městci
dne 5.9.2020.
II. u k l á d á
informovat žadatele.
Zodpovídá: Pavla Kozlová, vedoucí podatelny
Termín: 26.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2020 ve struktuře schválené zastupitelstvem
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil přehled plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2020 ve struktuře schválené
zastupitelstvem města. Příjmy jsou plněny na 49 %, přičemž výpadek daňových příjmů kvůli koronaviru je cca 7 % (7
mil. Kč). Výdaje jsou čerpány ve výši 32 %, z toho běžné 62 % a kapitálové 3 %. Největší podíl na menším čerpání
výdajů mají výdaje kapitálové, je předpoklad, že jejich čerpání se v 2. pololetí roku vzhledem k zahájeným investičním
akcím zvýší. Celková bilance plnění rozpočtu k 30.6.2020 činí + 1,7 mil Kč. V průběhu projednávání tohoto bodu se
dostavil p. Bareš.
Usnesení č.: R/2020/226
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.6.2020
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská – tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.6.2020.
Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 1 520 118,00 Kč, dále se ziskem hospodařil i hřbitov 770,00 Kč a služby
4.543,00 Kč. Naopak ztrátu vykázalo veřejné WC, a to ve výši -203.817,00 Kč. Hospodaření vedlejšího hospodářství k
30.6.2020 vykazuje zisk ve výši 1.321.614,00 Kč. Diskuse proběhla nad provozem veřejných WC.
Usnesení č.: R/2020/227

Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.6.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

13. Zpráva o povodni V Heřmanově Městci
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil zprávu o povodni v Heřmanově Městci. Závěry a návrhy opatření byly konzultovány s členy
Povodňové komise města, kteří měli na starost jednotlivé úseky řízení povodňových stavů, tj. zástupci SDH, Městské
policie a odboru Správy majetku města včetně vedoucího Technické skupiny města a správce IT. Dále pan starosta
informoval, že dne 19.8.2020 proběhlo první jednání na téma Povodňového plánu města Heřmanův Městec a jeho
budoucí aktualizace se správcem povodňového plánu společností Envipartner s.r.o.. Diskuse členů rady města
proběhla nad návrhem opatření, která zabrání opakování povodní, členové rady se shodli, že nelze všemu zabránit,
ale některé úkony jsou nutné. První kroky byly učiněny směrem k ČEZ a.s., Povodí Labe a.s. a Lesy ČR s.p. Společnost
Envipartner s.r.o. předloží do konce měsíce září první teze úpravy stávajícího povodňového plánu a návrh na další
opatření.
Usnesení č.: R/2020/228
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou Zprávu o povodni 2020 zaslanou na vodoprávní úřad MěÚ Chrudim
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Závěr
Pan starosta informoval o poradě s řediteli příspěvkových organizací zřizovaných městem a konstatoval, že všechna
školská zařízení jsou na začátek školního roku připravena, jsou vybavena rouškami, dezinfekcí apod. Tlumočil i zprávu
pan ředitele domova pro seniory o situaci v domově. Pan místostarosta informoval o přípravě městských slavností s
tím, že zatím příprava pokračuje, přítomní se shodli, že mají zájem, pokud se situace výrazně nezmění, slavnosti
pořádat. Dále pan místostarosta informoval o možnosti umístit Radovánek na multifunkční centrum. Možný pronájem
včetně stavebních úprav bude projednán jako samostatný bod na jednom z příštích jednání rady města. Pan starosta
informoval, že v současné době je napadena vyhláška MěÚ Chrudim, odboru dopravy, o regulaci parkování na nám.
Míru a zatím není účinná. Členové rady se shodli, že na příští jednání bude pozván ředitel SPOKUL HM, p.o..
Na závěr pan starosta poděkoval členům rady za spolupráci a jednání v 17.00 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

